Nieuwsbrief 02-2014
Deze nieuwsbrief is een
uitgave van de Stichting
Openluchtspel Dijkerhoek.
De volgende editie
verschijnt in augustus.

Nieuwsgierig na het lezen
van de eerste nieuwsbrief?
Mooi! Dan is dat gelukt….
Arrangement
Wist u trouwens dat het Openluchtspel
Dijkerhoek ook een ‘arrangement’ aanbiedt?
Daarmee wordt een avondje openluchtspel
een geheel verzorgd avondje uit. Verderop
in deze nieuwsbrief leest u er meer over.
Onze tip: prik vast een datum in uw agenda.
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Voor de agenda

Een vraag die de afgelopen weken door
Dijkerhoek zoemde was: “Wanneer is dat
openluchtspel nou eigenlijk? Staat
helemaal niet in de nieuwsbrief.” In de
marketing noemen ze dit het creëren van
‘buzz’ : aandacht vragen voor je product
door te zorgen dat erover gepraat wordt.
Voor ‘Een zomer vol kleur’ willen we ‘een
zomer vol buzz’ creëren.

Iets leuks?
In de afgelopen tijd hebben we weer de
nodige aandacht getrokken of gaan we die
trekken. Heeft u ons bonte gezelschap
voorbij zien komen in de optochten van
Splo en Harfsen? Mocht u het gemist
hebben, op 21 juni lopen we ’s ochtends
mee in Loo. Ook vindt u ons tijdens het
Midzomerfestival in Holten op de Smidsbelt.
En het Dijkerhoeks Feest? Daar zijn we luid
en duidelijk aanwezig. Niet alleen ziet u ons
in de optocht. We gaan tijdens het
Dijkerhoeks Feest ook ‘iets leuks’ verkopen.
En u merkt het… weer zeggen we niet wat
dat leuks nu is. Daarvoor moet u echt naar
het Dijkerhoeks Feest komen.

Om te voorkomen dat u alsnog de data mist,
alles op een rijtje: 29 en 30 augustus en 4, 5
en 6 september. De voorstelling start om
20.30 uur. Als u kiest voor 29 augustus of 6
september kunt u na de voorstelling nog
nagenieten met de after party in de tent.
Verder bent u vast en zeker nieuwsgierig
hoe het de acteurs vergaat met repeteren
en wie de hoofdrollen vertolken. In deze
nieuwsbrief krijgt een kijkje achter de
schermen bij de repetities. Maar nee, over
de rolverdeling zeggen we nog niets. Dat
blijft nog even ‘buzzen’.

Een kijkje achter de schermen bij… de acteurs
Wat opvalt, is dat de acteurs uit hun ‘comfort zone’
worden gehaald. Ze spelen andere rollen dan ze
normaalgesproken spelen. Ineke Bronninkreef zegt
daarover: “Ik speel vaak een ‘viswijf’. In de rol die ik nu
heb, ga ik een totaal andere kant op. Zo leuk om te doen.
Het betekent wel dat ik netjes Nederlands moet praten.
Da’s dan wier ‘n uutdaaging.” Ook Arno Meijerman heeft
een karakter dat hij niet eerder heeft gespeeld. Zijn
karakter krijgt te maken met een opbloeiende liefde.
Van sommige acteurs vraagt hun rol dat zij een nieuwe
vaardigheid aanleren. Ria Derks speelt een kunstenares.
“In het stuk moet ik schilderen, maar daar heb ik geen
ervaring mee. Daarom oefen ik maar een beetje zodat
het nog wat lijkt”. Ook tijdens de repetitie slaat Ria driftig
aan het schilderen. Na een tijdje ziet het er kleurrijk en
psychedelisch uit; passend bij de jaren ’60. Zo blijkt maar
Het openluchtspel neemt u mee naar de jaren ’60. Maar weer oefening baart kunst.
voordat het zover is, moet er het nodige werk verzet
worden. Achter de schermen werkt een flinke groep Meezingen
Dijkerhoekers al een aantal maanden aan de voorbe Het is mooi te zien hoeveel plezier de acteurs en actrices
reidingen. In de nieuwsbrieven bieden we u een kijkje beleven aan het stuk. Eigenlijk zou ik wel langer willen
blijven. Op dat moment galmt Erik van Bééldman door
achter de schermen van het openluchtspel.
de ruimte: “Ik ben gelukkig zonder jou…”. Waarschijnlijk
Leegstaande veestal als toneel
toeval maar dat lijkt het teken om de acteurs en actrices
Maandagavond. De vaste repetitieavond van het open achter te laten in de veestal.
luchtspel. Het is een drukte van belang bij Wilco en
Hennie Rensen op het erf. Gezien de vele fietsen en auto’s
lijkt het alsof half Dijkerhoek zich heeft opgesloten in de
leegstaande veestal achter hun huis. “Hennie en ik spelen
dit keer niet mee in het openluchtspel maar we bieden
de acteurs graag onderdak. Met zo’n grote groep is het
lastig een passende oefenruimte te vinden”, vertelt Wilco.
En een grote groep is het zeker. Niet iedereen is op deze
maandagavond aanwezig. Maar als de groep compleet
is, zijn er 30 acteurs. En dan rekenen we de figuranten
(waaronder de kinderen van groep 7 en 8 van de school)
nog niet mee.

Nieuwe dingen leren
Het stuk ‘Een zomer vol kleur’ is geschreven door
Annemieke Schrijen uit Gorssel. Zij heeft als schrijfster de
wensen en doelstellingen van het openluchtspel ver
werkt in het verhaal. En blijkbaar heeft ze dat goed
gedaan. De acteurs zijn stuk voor stuk enthousiast, zowel
over het spel zelf als over de rol die zij toegewezen
hebben gekregen.

Tip: neem nog even de liedjes uit de jaren ’60 door zodat ook
u kunt meezingen tijdens de voorstelling.

‘In de schijnwerper’

André Heetkamp: “Gewoon wat doen voor
de gemeenschap.”
Vraag een willekeurige Dijkerhoeker of hij André
Heetkamp kent en 99,9% zegt ja. En dat is best bijzon
der voor iemand die niet van oorsprong uit Dijkerhoek
komt. André is met zijn bureau ‘Reclamemakers Holten’
één van de drie hoofdsponsoren van het Openluchtspel
Dijkerhoek.
Het is een druk jaar voor André. Naast zijn reguliere
werkzaamheden houdt hij vinger aan de pols bij de bouw
van zijn nieuwe kantoorpand en bereid hij zich voor op
de daadwerkelijke verhuizing. Begin september verwacht
André de deuren van zijn nieuwe pand aan de Dorpsstraat
te openen. En in al deze hectiek is èn voelt hij zich
betrokken bij het openluchtspel Dijkerhoek.

Gewoon doen!
In 2009 vond het eerste Openluchtspel Dijkerhoek plaats.
”Ten tijde van de Feestcommissie werkte ik veel samen
met de toenmalige voorzitter Johan Wiersma. Hij is sinds
2009 voorzitter van het openluchtspel. Daardoor raakte
ik hierbij betrokken”, vertelt André. De stap als lid van de
PR-commissie naar sponsoring was klein. “Dit jaar maak
ik geen deel uit van de PR-commissie. Dat vind ik goed. Je
moet blijven rouleren en zo nieuwe inzichten krijgen. Op
die manier kun je kwaliteit behouden.” Het antwoord van
André op de vraag waarom hij het Openluchtspel
Dijkerhoek 2014 sponsort is helder: “Ik wil gewoon wat
doen voor de gemeenschap.”

Ook medewerker Rutger is betrokken bij het open
Optimale integratie
luchtspel. Als graffitispuiter kwam hij in de vormgeving
André komt van oorsprong uit Raalte en woont al zo’n 26 terecht. Samen met André maakt en bedenkt hij allerlei
jaar in Dijkerhoek. Hij is een mooi voorbeeld van optimale vormgevingsconcepten. Zo ook het flowerpowerthema
integratie. André: “Toen ik net in Dijkerhoek woonde, was voor ‘Een zomer vol kleur’. Als ervaren graffitispuiter
ik druk met de verbouwing van het huis. Maar uiteindelijk toverde Rutger in enkele uren een gewoon, saai Volks
wil je – naast je eigen buren – ook andere mensen leren wagenbusje om in het ondertussen bekende kleurrijke
kennen en je mengen in de Dijkerhoekse gemeenschap.” ‘Flowerpowerbusje’.
Een eerste stap was snel gezet. Hij werd lid van de
schietvereniging. Een paar maanden later stond de
voorzitter van de Feestcommissie bij hem op de stoep.
Het begin van de optimale integratie van André in de
Dijkerhoekse gemeenschap. Na 10 jaar (!) Feestcommissie
vond André het tijd om het stokje over te dragen.

Dijkerhoekse kwaliteit
Een beeld van de Dijkerhoekse Flower Power tijd heeft
André niet. Hij laat zich graag verrassen. Wel verwacht hij
de typische Dijkerhoekse kwaliteit. “Het kan niet anders.
Uiteraard gaat het op z’n Dijkerhoeks. Met een grote
betrokkenheid van de Dijkerhoekers èn een hoge
kwaliteit voor wat betreft de uitvoering en de details.
Het wordt weer een prachtig evenement.”

‘Flowercake’ bij Bakkerij Nijkamp
Vanaf nu ligt bij Bakkerij Nijkamp in Holten de enige, echte ‘Flowercake’ op Winactie
de toonbank. Deze cake is speciaal door Martin en Ingrid Nijkamp bedacht Bakkerij Nijkamp heeft een winactie
aan de Flowercake gekoppeld. Als u
voor het Openluchtspel Dijkerhoek. De Flowercake is een kleurrijke en
in de komende periode een Flower
frisse cake. Net als het openluchtspel…
cake koopt, kunt u één van de tien
toegangskaarten voor het open
luchtspel Dijkerhoek winnen. Als
vriend van het openluchtspel heeft u
al een kaart voor de première. Maar
mogelijk zijn er mensen in uw
omgeving die u een kaartje gunt.
Dus als u brood haalt bij Bakkerij
Nijkamp, neem dan ook een
‘Flowercake’ mee. Met iedere hap
komt u een beetje dichter bij de
Flower Power. De tijd waarin het stuk
‘Een zomer vol kleur’ zich
afspeelt.

Een hele avond genieten met
het openlucht arrangement
Het openluchtspel wordt zeker een
avondje genieten. Wist u trouwens
al dat u er een volledig een avondje
uit van kunt maken? Niet eerst om
18.00 uur zelf de aardappelen op
tafel zetten. Nee, gewoon aan
schuiven bij Aaldrik en zijn mensen
in het Bonte Paard voor een heerlijk
diner. Na het diner wordt u met
gepast jaren ’60 vervoer naar het
terrein gebracht. Dat is pas genieten.

Feestje
Als u op vrijdag 29 augustus of
zaterdag 6 september komt, is het
extra feest. We sluiten deze
avonden af met een after party in
de tent. Uiteraard met live muziek
in gepaste stijl.

Tip: Ook leuk als personeelsuitje!

In de schijnwerper

André Fahner: “Respect voor de
vrijwilligers die dit neerzetten.”

Bij een feestje of barbecue in Dijkerhoek komt in veel
gevallen het busje van André Fahner voorrijden. “De
zaken gaan goed bij de Party Service Holten. En dat is
in de basis te danken aan de Dijkerhoekers” vertelt
André. Sponsoring van het Openluchtspel Dijkerhoek
is voor hem dan ook vanzelfsprekend.
Een regenachtige Hemelvaartsdag. Het is leeg op het
industrieterrein Vletgaarsmaten. Alleen in het pand van
de Party Service Holten bruist het van de activiteit.
Stokbroden worden gebakken en de aanhanger wordt
volgepakt met barbecues en tenten. Het is een drukke
dag voor André en zijn compagnon Chris.

Bezige bij
André is een bezige bij. ’s Ochtends werkt hij in zijn
supermarkt in Schalkhaar, ’s middags bereid hij de werk
zaamheden voor de Party Service voor. “Ik heb een
slagersachtergrond en maak alles zelf. Daarmee onder
scheid ik me van andere cateraars.” Naast André werken
ook dochter Patricia en schoonzoon Willem-Jan (tevens
mede-vennoot) mee in het bedrijf.
De Party Service Holten huist al drie jaar op het
industrieterrein. “In eerste instantie zocht ik een ruimte
voor opslag van materiaal en om mijn hobby meubels
maken te kunnen uitoefenen”, vertelt André. De balans
na drie jaar: de meubelmakerspullen staan te verstoffen
en de cateringservice is een rendabel bedrijf geworden.

Toekomstplannen
Hoe ziet André zijn toekomst? “Ik ben nu 61. Het plan is
om tegen de tijd dat ik met pensioen ga de supermarkt
te verkopen. Met pijn in het hart want ik heb een
steengoed team daar. Dankzij hen kan ik de Party Service
ernaast doen.” Na zijn pensioen stopt André niet met
werken. Hij gaat verder met de Party Service, want zegt
André: “Je moet toch wat blijven doen.”

Openluchtspel
André is een van de hoofdsponsoren van het Open
luchtspel Dijkerhoek. “Dat de Party Service Holten zo
goed loopt, is mede te danken aan de Dijkerhoekers. Zij
kwamen met vragen om feestjes te cateren. Door een
evenement als het openluchtspel te sponsoren, kan ik
iets terug doen voor de Dijkerhoekers.” Naast het hoofd
sponsorschap verzorgt André – samen met Bertha
Wijnberg en Miep Sluiter – een deel van de catering
activiteiten op het speelterrein tijdens de speelavonden.

Respect
André wenst alle betrokkenen bij de organisatie van het
openluchtspel veel succes en vooral goed weer. “Ik heb
veel respect voor de vrijwilligers die dit evenement
neerzetten. Ik besef dat ik een leven leid waarbij er
nauwelijks tijd is om als vrijwilliger iets te doen.”
Wie weet, misschien krijgt André na zijn pensionering
meer vrije tijd en zien we hem bij een volgend
openluchtspel zelf op de planken staan.

Diessenplasarrangement
Het openluchtspel zorgt voor veilig en passend vervoer

Naast het ‘openluchtarrangement’ bieden we ook een arrangement aan voor bewoners van de Diessenplas.
Het Diessenplasarrangement bestaat uit een toegangs
kaart voor het spel en het vervoer van de Diessenplas
naar het speelterrein en terug. De kosten voor dit
arrangement zijn € 15,- per persoon.
Hebt u familie of vrienden die op de Diessenplas wonen?
Vertel hen dan over deze mogelijkheid voor een gezellig
avondje uit.

Meer weten?
Binnenkort start bij de Diessenplas de inschrijving voor
dit arrangement. Er wordt nog gezocht naar een geschikt
aantal avonden waarop we het Diessenplasarrangement
kunnen aanbieden. Meer informatie volgt via onze
website en natuurlijk de nieuwsbrief.

Cateringteam zoekt helpende handen
Vijf speelavonden lang staat de catering op het
terrein klaar met een hapje of drankje. Maar… wie
helpt de catering?
Het cateringteam van het Openluchtspel zoekt vrij
willigers voor alle speelavonden. Naast een aantal
personen hebben ook al een aantal groepen zich
aangemeld zoals de Pink Ladies en VC13.

Zij vormen de helpende handen voor een aantal
speelavonden. Maar met vijf speelavonden zijn meer
helpende handen meer dan welkom!
De speeldata nog even op een rij: 29 en 30 augustus en
4 t/m 6 september. Op 29 augustus en 6 september is
er aansluitend een afterparty in de tent.

Meer weten?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Bertha Wijnberg (tel. 0548 - 36 18 07, mobiel: 06 - 51 46
65 86, e-mail: bwijnberg@hotmail.com) of Miep Sluiter
(tel. 0570 -55 16 16, mobiel: 06 - 46 56 53 14, e-mail:
h.g.sluiter@hetnet.nl).

Beste vrienden,
we zoeken nog sponsoren
De Stichting Openluchtspel Dijker
hoek zoekt nog sponsoren voor het
komende openluchtspel. Als u deze
nieuwsbrief leest, bent u al een
vriend van het openluchtspel. Als
ondernemer kunt u overwegen om
– naast vriend - ook sponsor te
worden.
Een openluchtspel organiseren is
natuurlijk geweldig. Maar dat lukt
niet zonder hulp van sponsoren. Als
sponsor steunt u het openluchtspel
en daar staat natuurlijk wat tegen
over. Er zijn verschillende sponsor
pakketten samengesteld. Dat geeft u
de mogelijkheid om te kiezen voor
een pakket dat het beste bij uw
wensen past.

Geïnteresseerd?
Bent u geïnteresseerd maar voldoen
onze ‘standaardpakketten’ niet aan
uw wensen? Heeft u andere ideeën
over de invulling van sponsoring?
Neemt u dan contact op met onze
sponsorcoördinator Gerdien Aaftink.
Ze gaat graag met u in gesprek
hierover en bespreekt met u de
(maatwerk)mogelijkheden. U kunt
contact opnemen door een mail te
sturen naar pr@openluchtspeldijkerhoek.nl of te bellen met
Gerdien Aaftink op nummer 06 – 13
47 21 82.

Deze Dijkerhoekse ondernemers zijn
al sponsor van het openluchtspel
2014:
• A.W. Wegstapel
• Fokbedrijf Bosman
• Gerrit Vlogtman Raalte, Geluid en
Video Registratie
• Greutink Staltechniek b.v.
• H. Bieleman Veevoeders
• IJsboerderij Oans
• Klussenbedrijf van Eldik
• Lumeij vof
• Voorsboer Decorations

Donatie
Wilt u niet sponsoren maar toch iets
extra’s doen. Dat kan. Ook eenmalige
donaties zijn welkom! Donateurs
krijgen een vermelding op onze
website en in de afsluitende
nieuwsbrief van het Openluchtspel
2014. Als u een donatie wilt doen,
stuurt u dan een mail naar pr@
openluchtspel-dijkerhoek.nl.

‘In de schijnwerper’

Aaldrik Paalman: “Verbondenheid
typeert Dijkerhoek.”
Al generaties lang is het Bonte Paard hèt
restauratieve middelpunt van Dijkerhoek.
De geschiedenis van deze oude
pleisterplaats gaat terug tot 1800. Het was
en is nog altijd een echt familiebedrijf.
Aaldrik Paalman is al 36 jaar het gezicht
van het Bonte Paard. En ook dit jaar is het
Bonte Paard nauw betrokken bij het
Openluchtspel.

Met de tijd mee
In al die jaren heeft Aaldrik zaken zien
veranderen. De eigenaren van het Bonte
Paard hebben altijd ingespeeld op die
veranderingen. In de jaren ‘60 was het een
geliefd wegrestaurant en chauffeurscafé
aan de doorgaande weg van Amsterdam
naar Berlijn. Totdat de A1 werd aangelegd.
De aanloop naar het restaurant nam af. Tijd
om wat slims te bedenken. De stap naar
bruiloften en partijen was snel gemaakt.
En ook nu staat het Bonte Paard niet stil.
Aaldrik en zijn mensen blijven vernieuwen.
Zo is de verbouwing van de grote zaal net
afgerond. “Vroeger waren feesten vooral
zitfeesten met lange rijen tafels.
Tegenwoordig is het allemaal wat losser met
ronde en hoge tafels. Dan moet je daar op
inspelen”, vertelt Aaldrik. De nieuwe
inrichting ziet er prachtig uit met het
sfeervolle hout (de olie is nog goed te
ruiken), de lichtkoepel en de luchters aan
het plafond. En toch houdt het die typische
sfeer die het Bonte paard kenmerkt: de sfeer
van gastvrijheid en warmte.

Lokale verbondenheid
Tijdens het eerste openluchtspel in 2009
was Aaldrik één van de hoofdsponsoren.
“Het was toen echt tijd om eens een groot
evenement te organiseren. Iets dat voor de
hele buurt was. En dat is zeker gelukt”. Ook
dit jaar is het Bonte Paard één van de
hoofdsponsoren. Aaldrik: “Ik voel geen
verplichting. Ik sponsor omdat het leuk en
belangrijk is om bij een evenement betrok
ken te zijn waar iedereen in Dijkerhoek aan
meewerkt. Op dat soort momenten zie je
duidelijk de lokale verbondenheid. Dat
typeert Dijkerhoek.”

Bonte Paard arrangement
Samen met de organisatie heeft Aaldrik het
‘Bonte Paard-arrangement’ ontwikkeld. Dat
houdt in dat een avondje openluchtspel
een volledig avondje uit wordt. Aaldrik en
zijn team zorgen voor een lekker diner. In
stijl. Zodat u tijdig in de juiste flowerpower
sfeer komt. Daarna wordt u naar het
speelterrein gebracht. Uiteraard in passend
jaren ‘60 vervoer.
Meer informatie over dit arrangement vindt
u over enkele weken op de website van het
openluchtspel Dijkerhoek.

Meer
informatie
Heeft deze nieuwsbrief
u nieuwsgierig gemaakt
en wilt u graag meer
weten over het
openluchtspel?
Kijk dan op
www.openluchtspeldijkerhoek.nl.
openluchtspeldijkerhoek2014
Dijkerhoek_OLS

Dan is het voor Aaldrik weer tijd om verder
te gaan met het opbouwen van de zaal voor
het volgende feest. Wie weet, misschien
bestaat het Bonte Paard over 200 jaar nog
steeds en hangen er foto’s aan de muur van
een openluchtspel uit 2014.

Stichting
Openluchtspel Dijkerhoek
Secretariaat: E. Wechstapel
Oude Deventerweg 49/A
7451LT Holten
E-mail: secretariaat@
openluchtspel-dijkerhoek.nl

